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Styrelseprotokoll till SHK Södertälje styrelsemöte 8 oktober 2019 
 
Tid och plats: 2019-10-08 kl. 18.30, klubbstugan Bastmora. 

Närvarande: Miriam Huttunen (vice ordf) MH, Annica Ahlberg-Valdna (AAV), Annica Sandström, Lena Wiklund, 
Jeanette Gustavsson, Eva Sulalampi och Jan-Lennart Andersson (JLA).  

 

1. Mötets öppnande. Vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av mötesfunktionärer, Annica Ahlberg-Valdna utsågs till sekreterare, Lena Wiklund utsågs till 
justerare. 

3. Godkännande av dagordningen. Godkändes. 

4. Föregående styrelseprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna. 

5. Mål och handlingsplan.  Miriam gick i genom några av punkterna.                                                                                                                                                   
 
6. Åtgärdslistan. Uppgraderades. 
 
7. Kassörens rapport.  Prognosen visar på överskott innevarande månad. Områdesgruppen kommer 
att tillfrågas av Tommy om reparationer av stugan. Pengar finns budgeterade för dessa arbeten.  

8. Ärenden för diskussion/beslut:   

a. Terminsfester. Diskuterades men inget beslut fattades eftersom Nita inte var med på mötet. 
Ärendet bordlades. 

b. Klubbens Nyhetsbrev. Marknadsgruppen föreslår att vi startar ett Nyhetsbrev för alla medlemmar 
i Södertälje för att säkra att alla nås av klubbens information. JLA och AAV har gått igenom 
medlemsregistret och funnit att det saknas ett 20-tal e-postadresser och att nio inte har någon 
kontaktinformation alls. Dessa måste identifieras innan det första Nyhetsbrevet går ut. Planen är att 
skicka ut brevet den första i varje månad. AAV visade ett exempel på hur det kan se ut och föreslog 
även att styrelsen kan agera som redaktion för innehåll och idéer. Beslut fattades om att vi startar ett 
Nyhetsbrev. Ansvariga Marknadsgruppen. 

c. Inventering. Vi bör inventera vilka behov som finns när det gäller hantverkskunnande eller annan 
medverkan i klubbens verksamhet. Detta sker bäst genom personliga kontakter för att kunna 
engagera nya förmågor på lång och kort sikt. 

d. Hundcafé. Marknadsgruppen vill öppna ett Hundcafé för att locka nya medlemmar. Planen är att 
bjuda in alla som är intresserade till klubben en gång i veckan för att öka medlemsantalet och 
intresset för klubbens verksamhet. Planerad start i januari 2020. Beslut fattades att vi startar ett 
Hundcafé. Ansvariga Marknadsgruppen. Plan presenteras fortlöpande vid styrelsemötena. 

e. Inget godis på appel planen. Svårt att genomföra. Ärendet lämnades utan vidare hantering. 
 
9. Rapporter: 
a. Marknadsgruppen, hemsidan. Hemsidans lansering är ännu inte spikad. Förslag om hur vi ska 
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genomföra lanseringen kommer så snart alla i Marknadsgruppen har enats, möte förfortsatt 
diskussion är planerat den 15 oktober. 

b. Rapport från visionsmötet. Sex medlemmar från klubbarna i Södertälje, Uppsala, Eskilstuna har 
träffats för att arbeta med detta. Tre arbetsgrupper fick uppdrag att: 
1. Uppdatera reglerna för alla kurser för att nå ett gemensamt synsätt vid bedömningar och prov. 
2. Mediaexponeringen av SHK. 
3. Mål & Visionsarbetet framåt. 
 
c. Nosework. Nu finns ett första förslag från Yvonne Jagersten om hur klubben kan genomföra 
Nosework-prov som alternativ till tävlingar inom ramen för vad andra hundklubbar gör. Materialet 
förfinas ytterligare. 
 
d. Rallylydnad. JLA redogjorde för hur projektgruppen och pilotförsöken med rallylydnad har arbetat 
för att kurserna ska kunna bedrivas internt inom SHK och att prov kan genomföras. Ett första 
prov/test har genomförts med lyckat resultat. Några justeringar görs före nästa försök. Fyra klasser är 
planerade för prov i rallylydnad, Rookie, 1, 2 och 3.  
 
10. Styrande dokument. Arbete pågår centralt med att uppdatera dessa. 
 
11. Tillkommande ärenden. Inga tillkommande ärenden. 
 
12. Nästa styrelsemöte – OBSERVERA nytt datum: den 11 november kl 18.30 
 
13. Mötets avslutas. Miriam tackar för visat intresse. 

 

 

 

 

_________________________________                     ________________________________ 

 

Miriam Huttonen                 Annica Ahlberg-Valdna 

Vice ordförande                                                                 Tf sekreterare 

 

 

 

________________________________ 

Justerare 

Lena Wiklund 

 

 


